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Nabór wniosków trwa do 16 maja.
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Towary liryczne: nie tylko 
piosenką wyśpiewane

Nie tylko, bo recytowane, zarówno wierszem, jak i prozą… Zaraz, zaraz… Towary? Liryczne? Towary, to 
chyba, co najwyżej handlowe… Zatem, jak mogą spełniać powyższe cechy? A no mogą! Str.7

Gdyby�przypadkowego�przechodnia�poprosić,�by�wymienił�artystów�

kojarzonych�na�Śląsku�i�rozpoznawalnych�ze�śląskiej�twórczości,�to�jego�

nazwisko,�jestem�przekonana,�znalazłoby�się�w�czołówce…�Aczkolwiek…

No�właśnie!�Niech�to�„aczkolwiek”�stanie�się�elementem�zaskoczenia�

i�rozbudzi�ciekawość�publiczności,�na�tyle,�by�do�Kawiarenki�Artystycznej�

MCK�im.�H.�Bisty�wybrała�się�11�maja�o�godzinie�18.00.�Naszym�gościem�

tym�razem�będzie�Dariusz�Niebudek,�aktor�teatralny,�fi�lmowy,�serialowy,�

musicalowy,�konferansjer,�wokalista,�któremu�ze�śpiewaniem�podobno�

nigdy�nie�było�po�drodze.�Jak�bardzo�nie�było?�Będziecie�mieli�okazję�

przekonać�się�w�trakcie�naszego�spotkania…�Znany�ze�sceny�Teatru�Roz-

rywki,�Teatru�Zagłębia,�a�także�i�Miejskiego�Centrum�Kultury�im.�Henryka�

Bisty.�Dziś�niemal�codziennie�gości�na�ekranach�naszych�telewizorów,�

dołączając�do�obsady�bardzo�popularnego�serialu�„Na�Wspólnej”.

Jestem�przekonana,�że�emocji�i�wzruszeń�nie�zabraknie…�We�mnie�

one�są�nadal�bardzo�silne,�a�to�za�sprawą�naszego�gościa�i�jego�wielkiej�

roli�w�musicalu�„Pinokio”.�Mimo,�że�od�premiery�minęło�już�pół�roku,�

wspomnienie�Gepe��a�wykreowanego�przez�Dariusza�Niebudka�mnie�

nie�opuszcza.�Dajcie�się�oczarować�i�Wy!�Warto�wspomnieć,�ze�aktor�za�

tę�właśnie�rolę�został�nominowany�do�Złotej�Maski�za�rok�2021.

Zapraszam�jako�prowadząca,�a�już�teraz�zachęcam�do�przeczytania�

wywiadu�z�artystą�na�str.6
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No� tak� to� chyba� się�

nie�da,�bo� jeśli� słowo�

dobre,� to� o� męcze-

niu� nim� mowy� być�

nie� może…� Ani� prze-

mowy.� Mam� nadzie-

ję,� że� wyczytanymi�

w� Gońcu� Górnoślą-

skim� słowami� mę-

czeni� być� lubicie,�

a� nawet� bardzo� lubi-

cie,�czytacie�je�chętnie,�

z� zainteresowaniem�

i nie ma to bynajmniej 

związku� ze� skłonnoś-

ciami� masochistycz-

nymi.� Nie� będą� one�

o� zabarwieniu� sensacyjnym,� krwawym,� czy� politycznym,� ale�

radosnym,�miłym,�ładnym,�ciekawym,�czasem�refl�eksyjnym…�

Po�prostu�dobrym.�Wiosennym…�Słonecznym.�Gdyby�więcej�

takich,�bez�złości�i�złośliwości,�wyższości,�pogardy,�bezczelno-

ści,�czy�błędnego�poczucia�bycia�najlepszym�i�najmądrzejszym,�

albo�wszystkowiedzącym�nie� trzeba� by�było�wdrażać� formy�

komunikatu,�jakim�jest�milczenie…�Choć�podobno�jest�złotem?�
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 

KATOWICE�–�Muzeum�Śląskie,�Uniwersytet�Śląski�–�Rektorat,�
Miejski�Dom�Kultury�„Koszutka”,�Miejski�Dom�Kultury�Filia�„Dąb”,�
Gabinet�Weterynaryjny�„AS”,�Muzeum�Historii�Katowic,�ul.�Koperni-
ka�11,�Sklep�-�Serwis�Wrona�Sport,�AWF,�Biuro�Turystyczne�Wolta,�
Przychodnie�Unii�Brackiej,�Sekcja�Obsługi�Ubezpieczonych�NFZ.

CHORZÓW:�Muzeum�„Górnośląski�Park�Etnografi�czny”,�Cho-
rzowskie�Centrum�Kultury,�Miejski�Dom�Kultury�„Batory”,�Teatr�
Czarnego�Tła,�Czytelnia�Naukowa�MBP�i�fi�lie,�Muzeum�w�Chorzo-
wie,�Stadion�Śląski,�Starochorzowski�Dom�Kultury,�PTTK�Oddział�
w�Chorzowie�-�Polskie�Towarzystwo�Turystyczno-Krajoznawcze�
Chorzów,�Sekcja�Obsługi�Ubezpieczonych�NFZ,�Teatr�Rozrywki

ŚWIĘTOCHŁOWICE:�OSiR�„Skałka”,�Centrum�Kultury�Śląskiej�
Świętochłowice,�MBP,�Miejska�Biblioteka�Publiczna�(Centrala)�ul.�
Plebiscytowa;�Salon�Meblowy�Honoratka�ul.�Katowicka�30a;�Muze-
um�Powstań�Śląskich�ul.�Polaka�1.

SIEMIANOWICE�ŚLĄSKIE:�Urząd�Miasta,�Siemianowickie�
Centrum�Kultury,�Park�Tradycji,�Willa�Fitznera,�Jarzębina�–�Osiedle�
Tuwima�,�Biblioteka�Centralna�z�Filiami,�Muzeum�Miejskie.

MYSŁOWICE:�Mysłowicki�Ośrodek�Kultury,�Urząd�Miasta,�MBP�i�
jej�fi�lie,�Miejski�Ośrodek�Sportu�i�Rekreacji

BYTOM: Siedziba�fi�rmy�LED-BYT.PL,�ul.�Żeromskiego�5,�FHU�
Nucek�-�Roman�Nuckowski

RUDA�ŚLĄSKA:�Urząd�Miasta,�MCK�im.�H.�Bisty.

ZABRZE:�Teatr�Nowy�Zabrze

R E K L A M A

PROTEZY�ZĘBOWE�
NFZ

WOLNE TERMINY NA 2022r.
ILOŚĆ�WOLNYCH�TERMINÓW�OGRANICZONA

ZAPISY:
UL.�WIŚLAN�10/I

41-608�ŚWIĘTOCHŁOWICE
TEL.�(32)�740�92-58

JUBILEUSZ�5-LECIA�GOŃCA�GÓRNOŚLĄSKIEGO

Miał�odbyć�się�w�grudniu�2020�roku,�bo�to�właśnie�1.12.2020.�minęło�dokładnie�5�lat�od�wznowienia�druku�po�

niemal�3-letniej�przerwie�na�rynku�wydawniczym.�Pierwsza�wersja�w�druku�pojawiła�się�bowiem�1�grudnia�2015�

roku.�Pandemia�Covid-19�bardzo�mocno�zweryfi�kowała�plany�związane�z�obchodami�jubileuszu.�

Niemniej,�tak�jak�reaktywację,�by�Goniec�Górnośląski�mógł�powrócić�na�rynek�wydawniczy,�wspierało�wiele�życz-

liwych�osób�(bez�Was�nie�byłoby�tej�reaktywacji!),�tak�i�w�działania�związane�z�zacną�dla�gazety�rocznicą�włączyli�się�

Prawdziwi�Przyjaciele,�bo�tylko�tak�mogę�ich�nazywać�(i�mam�nadzieję,�że�nie�odbiorą�tego�wyznania�jako�przejawu�

zbytniej�fraternizacji�z�mojej�strony).�Po�prostu�miałam�i�mam�to�szczęście�do�dobrych,�szczerych�ludzi…�w�biznesie!�

Długo�by�wymieniać,�komu�mam�dziękować!�Gdyby�wszystkich�wyczytać�z�imienia�i�nazwiska�ze�sceny,�czas�ten�

skradłby�cały�jubileusz.�

Pozwolę�sobie�zatem�Wszystkim�Przyjaciołom�Gońca,�Cudownym�Ludziom,�których�wsparciem�zawsze�się�cieszę,�

których�spotkałam�kiedyś�na�swojej�drodze�zawodowej,�którzy�dostrzegli�potencjał�w�moim�przedsięwzięciu,�zaufali�

mi,�albo�po�prostu�byli�mili,�kłaniać�się�i�nisko�i�„stawiać�pomniki”�ever!�Dzięki�Kochani!�

A�już�teraz�zapraszam�do�śledzenia�naszych�łamów.�Na�nich�sukcesywnie�przeczytacie�o�wspierających�Gońca�ar-

tystach.

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

Nawiążemy�współpracę�
z�pielęgniarką.�

Atrakcyjne�warunki�zatrudnienia.
Więcej�informacji�502-317-253
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P R O M O C J A

Wystartowała 9. edycja katowickiego budżetu obywatelskiego 

Dolina 3 stawów. Plac zabaw na os. Paderewskiego.

Pumptrack na os. Witosa.Psi wybieg na Koszutce.
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Już po raz dziewiąty mieszkańcy Ka-
towic będą mogli decydować o wy-
datkowaniu części środków z budżetu 
miasta za pomocą budżetu obywatel-
skiego. W tym roku do podziału bę-
dzie ponad 20,5 mln zł. Nabór wnio-
sków trwa do 16 maja. 

Od początku istnienia katowickiego budżetu 
obywatelskiego mieszkańcy złożyli ponad 2,8 ty-
siąca projektów, z których do realizacji, w wyniku 
głosowań mieszkańców przeznaczono prawie ty-
siąc. Widoczne w ostatnich latach zaangażowanie 
katowiczan chcących mieć bezpośredni wpływ na 
zmiany odbywające się w naszym mieście sprawia, 
że liczby te na pewno wzrosną. 

– Już od ośmiu lat mieszkańcy Katowic mają 
możliwość zmieniania otoczenia w ich najbliższym 
sąsiedztwie dzięki budżetowi obywatelskiemu. Do 
tej pory dzięki ich aktywności do realizacji wy-
brano prawie 1000 projektów, z których ponad 
840 o łącznej wartości ok. 119 mln zł już zostało 
zrealizowanych – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – W tym roku do użytku oddane zostaną 
nowe inwestycje, takie jak ścieżki rowerowe, place 
zabaw, boiska, wybiegi dla psów czy infrastruktura 
poprawiająca bezpieczeństwo. Budżet Obywatelski 
to świetne narzędzie do wprowadzania realnych 

zmian, z którego katowiczanie sprawnie korzystają 
– dodaje prezydent.

To właśnie dzięki głosom mieszkańców w tym 
roku powstaną m.in. nowe drogi, a także przejazdy 
i stojaki rowerowe, na os. Tysiąclecia i w Piotrowi-
cach-Ochojcu powstaną wybiegi dla psów, a park 
Murckowski wzbogaci się w wielofunkcyjne ław-
ki � tness. Przeprowadzone będą remonty boisk 
szkolnych m.in. w Dębie, Murckach i Kokocińcu. 
W trzech południowych dzielnicach – Zarzecze, 
Kostuchna i Podlesie – odbędą się w 2022 r. Jarmarki 
Bożonarodzeniowe. W Ligocie zrealizowany zostanie 
projekt zakładający organizację w okresie letnim 
cyklu warsztatów tanecznych dla mieszkańców. 
Dzięki głosom mieszkańców zespół Katosie z Załęża 
nagra dwa utwory muzyczne z wideoklipem. Z kolei 
mieszkańcy Osiedla Witosa będą mogli uczestniczyć 
w kolejnych imprezach kulturalnych, a to za spra-
wą sprawdzonego już cyklu wydarzeń zawartych 
w projekcie #LOOK 5 / Dom Kultury na Witosa.

Katowicki budżet obywatelski po raz dziewiąty
Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 

rozpoczął się tuż po Świętach Wielkanocnych, tj. 
19 kwietnia i zakończy 16 maja. Najwygodniej 
złożyć wniosek korzystając z internetowego gene-
ratora wniosków dostępnego pod adresem www.
bo.katowice.eu. Wniosek można również wysłać 
drogą mailową, za pomocą Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej Urzędu Miasta albo złożyć osobiście 

w Punkcie Konsultacyjnym BO znajdującym się 
w budynku UM, Rynek 13, w pokoju 205. Pierw-
sze wnioski wysłane drogą elektroniczną dotarły 
do Urzędu zaraz po północy 19 kwietnia, a więc 
pierwszego dnia ich naboru.

Tak jak w ubiegłych latach proponowane pro-
jekty dla kategorii ogólnomiejskiej i lokalnej mu-
szą należeć do kompetencji gminy lub powiatu, 
a aby zgłosić swoje projekty wnioskodawcy muszą 
najpierw zdobyć dla nich odpowiednie poparcie 
mieszkańców. Na pierwszą kategorię projektów 
przeznaczona została kwota 3 mln zł, a 12 mln 
zł rozdzielono na projekty dzielnicowe. Podczas 
wrześniowego głosowania największe środki roz-
dysponują mieszkańcy Ligoty-Panewniki (ponad 
1 mln zł), Śródmieścia (prawie 880 tys. zł) oraz 
Osiedla Tysiąclecia (ponad 820 tys. zł). Do kwot 
przeznaczonych na realizację zadań wynikającą 
z liczby zameldowanych mieszkańców w dzielnicy, 
doliczone zostały nagrody za frekwencję w ostatnim 
głosowaniu oraz środki pozostałe po ubiegłorocz-
nym głosowaniu (razem ponad 0,5 mln zł), kwotę 
na utrzymanie (2 mln zł) oraz kwotę przeznaczoną 
na Zielony Budżet (3 mln zł).

Podobnie, jak w poprzednich latach, na terenach 
należących do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych czy Katowickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego realizować będzie można 
projekty o charakterze nieinwestycyjnym. Natomiast 

projekty dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych, 
co do zasady zgodnie z ich charakterem, powinny 
być zgłaszane dla kategorii zadań ogólnomiejskich. 

– Ze względu na wysokie koszty wykonania i póź-
niejszego utrzymania, propozycje zadań takich jak 
np. budowa tężni, sztucznych lodowisk czy wodnych 
placów zabaw będą oceniane negatywnie. Dlatego 
też już kilka lat temu wprowadziliśmy do wniosków 
pozycję dotyczącą kosztów utrzymania projektów. 
Miała ona charakter edukacyjny – mówi Justyna 
Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej 
w katowickim Urzędzie Miasta. – Zależy nam na tym, 
by mieszkańcy wiedzieli, że każda nowa inwestycja 
w mieście wiąże się z późniejszymi kosztami jej 
utrzymania – dodaje naczelnik. W przypadku tężni 
solankowej w parku Zadole mówimy o ponad 200 
tys. zł rocznie, które przyznawane są na jej utrzy-
manie, w przypadku lodowiska Murcki jest to kwota 
ponad 800 tys. zł, a tylko jednego wodnego placu 
zabaw  to prawie 400 tys. zł – w ramach BO powstały 
dwa wodne place zabaw, a łącznie w Katowicach są 
cztery takie obiekty.

Projekty, które zostaną wybrane do realizacji 
wybiorą mieszkańcy podczas głosowania między 
10 a 23 września. Wcześniej pomysły przejdą we-
ry� kację formalną (do 30 maja br.), a następnie 
merytoryczną (do 16 sierpnia br.).

Wszystkie informacje i potrzebne materiały do-
stępne są na stronie bo.katowice.eu
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A przekonuję się o tym, odwiedzając Mysłowicki Ośrodek Kultury, 
w którym to młodzi mysłowiczanie pokazali na co ich stać.

Mysłowiczanie? Mysłowiczanki, bo oto do wielkiego � nału „Mysłowice mają 
talent” dostały się same uczestniczki. Pierwsza edycja wydarzenia na wzór tele-
wizyjnego talent show przerosła wszelkie oczekiwania. Skala i oprawa, ale przede 
wszystkim poziom � nalistek wydarzenia może śmiało konkurować z najbardziej 
spektakularnymi formatami. I fakt ten zaskoczył nawet samych organizatorów! 
Jak mówi prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, jest dumny, zachwycony 
i bardzo szczęśliwy. – Widziałem już, co się działo w pół� nałach. Mysłowicki 
Ośrodek Kultury stanął na wysokości zadania jako profesjonalny organizator. 
Włączył się w to jeszcze Paweł Maliszczak, producent � lmowo-telewizyjny, twórca 
wideoklipów, gra� k i osoba, która znana jest ze swojej działalności w dziedzinie 
rozrywki, kultury, a także Telewizja Mysłowice. I to pozwoliło stworzyć widowi-
skowy spektakl. Natomiast poziom uczestniczek był tak wysoki, że jestem pod 
wrażeniem, że w Mysłowicach mieszka tyle utalentowanych młodych osób – 
podkreśla Dariusz Wójtowicz.

I jest to prawda! Spectrum talentów zaprezentowanych na scenie MOK było 
tak szerokie: pokazy taneczne różnych dziedzin, akrobatyka, recytacje utworów 
poetyckich, śpiew, gra na instrumentach, że jury miało ciężki orzech do zgryzienia. 
A Trzeba podkreślić, że młodych zdolnych mysłowiczan oceniali sami specjaliści: 
słynny akordeonista Marcin Wyrostek, któremu ta impreza, jak sądzę wydawać 
się mogła szczególnie bliska. Sam wszak niegdyś wystartował w telewizyjnym 
odpowiedniku wydarzenia. Dariusz Wiktorowicz, aktor znany między innymi 
ze znakomitych ról w Teatrze Rozrywki, Wojciech Kuderski „Lala”, perkusista 
zespołu Myslowitz, Weronika Zacher, tancerka i choreogra� a, założycielka i in-
struktorka Studia Tańca StageART. Trudny chyba zatem o lepszy skład, niż tacy 
eksperci! W swoich wypowiedziach podsumowujących dane występy rozpływali 
się z zachwytu: jesteśmy w chmurach, patrzyłam na ciebie jak zahipnotyzowana, 
był to naprawdę cudowny występ, masz wszelkie predyspozycje do tego, by zostać 
instruktorem tańca – komentowali.

- No mam nadzieję, że nasi � naliści jeśli chodzi o artyzm i osiągnięcia dorównają 
co najmniej naszym jurorom – kwituje Dariusz Wójtowicz.

13 najzdolniejszych uczestniczek z Mysłowic rywalizowało ze sobą w trzech kate-
goriach wiekowych. Jury wyłoniło trzy I miejsca oraz główną nagrodę Grand Prix. 

I miejsca zajęły:
Amelia Szelest (kategoria klas 1-4)
Pola Adamska (kategoria klas 5-8)
Jagoda Bilewicz (kategoria szkół ponadpodstawowych)
Grand Prix konkursu zdobyła Zosia Stawicka.

- Poziom był tak wysoki, wszyscy byli bardzo utalentowani, że tak naprawdę 
każdy mógł wygrać. W ogóle nie spodziewałam się aż takiej nagrody, szczególnie 
po tym, jak Jagoda Bilewicz zdobyła pierwsze miejsce – mówi Zosia Stawicka, 
która w � nale wykonała piosenkę Arhety Franklin „I never love a man”.  – Jestem 
naprawdę bardzo szczęśliwa – zaznacza laureatka Grand Prix konkursu, która 
marzy o karierze aktorki musicalowej i jak mówi w trakcie występu towarzysząca 
jej trema była bardzo mobilizująca. Do tego stopnia, że jurorzy ocenili, że Zosia 
już teraz mogłaby spróbować swoich sił na profesjonalnej scenie, bo jej potencjał 
artystyczny jest ogromny. Jak prognozują przed nią udział w Metro albo i na 
Broadwayu. Sama Zosia stwierdza skromnie, że było po prostu bardzo przyjemnie.

Warto zaznaczyć, że wszystkie talenty zasługują na wielkie brawa, bo w swoje 
popisy włożyły ogrom serca, są świetnymi młodymi dziewczynami, którym się 
chce! To perełki, które mogą być wzorem dla swoich rówieśników.

Te z uczestniczek, które marzą rzeczywiście o wielkiej sławie, muszą jeszcze na 
pewno ciężko pracować, ale ich talent niewątpliwie im w tym pomorze i obroni 
się sam.

Co w podsumowaniu z perspektywy widza? Wielkie gratulacje za tak udane 
przedsięwzięcie. Mysłowice udowodniły, że talentem swym rozsławią Polskę, a ja 
wraz z córką spędziłam cudowne popołudnie! 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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W Polsce talentem swym Mysłowice 
rozsławią
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.

A  co za  tym idzie, spore sumy 
pieniędzy! Tak Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach 
wspiera funkcjonariuszy Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 

Fundusz słynie ze swoich działań 
dofinansowujących nie tylko OSP, ale 
i jednostki Państwowej Straży Pożarnej, 
a od pewnego czasu także – Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze z obrębu 
województwa śląskiego. I dzieje się 
i tym razem, bo…

… Te 3 programy WFOŚiGW to do-
finansowanie dla:

Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych

Termomodernizacji Remiz Straża-
ckich

Zakupu sprzętu dla jednostek OSP
– Kontynuujemy program wspar-

cia na  zakup sprzętu ratowniczo-

-gaśniczego dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych – mówi prezes WFOŚiGW 
Tomasz Bednarek. – W  tym roku 
z uwagi na zaangażowanie strażaków 
ochotników w akcję pomocy swoim 
kolegom strażakom na Ukrainie, pod-
nieśliśmy poziom dofinansowania do 
100% kosztów kwalifikowanych, czyli 
do 25 tysięcy złotych na jedną jednostkę 
strażniczą, to jest w sumie 2 miliony 
złotych. Mamy oczywiście świadomość, 
że te kwoty nie pokryją w pełni zapo-
trzebowania strażnic, bo to sprzęt o wy-
sokości kilkunastu milionów złotych, 
ale stąd współpraca z PSP, aby wytypo-
wać te jednostki, które najbardziej tego 
sprzętu potrzebują. Drugi – to program 
wsparcia na termomodernizację remiz 
OSP. To program uruchomiony dwa 
lata temu, który cieszy się dużym za-
interesowaniem. Do tej pory wpłynęło 
blisko 50 wniosków na kwotę milion 
złotych w formie dotacji i to już jest 
realizowane. W tym roku przeznaczamy 
na ten cel kolejny milion złotych. I tu 

podnosimy poziom dofinansowania do 
50 tysięcy złotych na jedną jednostkę. 
I trzeci – ostatni program – który ruszył 
z początkiem kwietnia, to uruchomio-
ne już w zeszłym roku wsparcie dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z województwa śląskiego. To 15 tysięcy 
złotych na jedną drużynę pożarniczą, 
zatem tu 300 tysięcy złotych – wylicza 
Tomasz Bednarek. 

Bardzo mocno trzeba podkreślić 
ogromną pomoc, jaką od początku 
agresji rosyjskiej na Ukrainie realizują 
WFOŚiGW oraz Państwowa Straż Po-
żarna. – Cały kraj pomaga – mówi nad-
brygadier Jacek Kleszczewski. – Tym, 
co możemy, to dzielimy się. I to nie co 
nam zbywa, ale co im – naszym „kole-
gom” strażakom na Ukrainie, potrzeba. 
Mamy odpowiednie informacje, jakie-
go sprzętu brakuje i ten sprzęt został 
przekazany – podkreśla.

Ten sprzęt to głównie kilkadziesiąt 
kamer termowizyjnych, agregatów prą-
dotwórczych, pompowych, 11 samo-

chodów lotniczo-gaśniczych, blisko 2 
tysiące zestawów ubrań, ponad tysiąc 
butów, rękawic, hełmów. – Cieszymy 
się, że chociaż tym mogliśmy się po-
dzielić – stwierdza Jacek Kleszczewski. 
I podkreśla, że ukraińscy strażacy są 
ostatnim bastionem niosącym po-
moc. – Wydobywają ludzi spod zawa-
lonych budynków, pracując bezustannie 
pod ostrzałem.

Dofinansowanie WFOŚiGW w kon-
tekście wojny na Ukrainie zyskuje za-
tem szczególny wymiar dla strażaków. 
– Dzięki temu wsparciu będziemy mo-
gli zakupić nowy sprzęt – mówi nad-
brygadier Jacek Kleszczewski, śląski 
komendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowicach. – Po-
trzeby będą analizowane. Będziemy 
koncentrować się na tym, jakie braki 
sprzętowe trzeba odbudować – podkre-
śla. Odbudować, bo jak mówił zarów-
no prezes Bednarek, jak i komendant 
Kleszczewski wiele sprzętu została 
przekazana Ukrainie.

A nowe nabytki pozwolą sprawniej 
i skuteczniej interweniować straża-
kom tu na Śląsku. Ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy został zakupiony 
przy wsparciu WFOŚiGW już miedzy 
innymi przez Komendę Państwowej 
Straży Pożarnej w Będzinie.  

A to co w tym roku strażakom zwłasz-
cza spędza sen z powiek, to problem 
dotyczący wypalania traw. Przybrał on 
niewyobrażalną wręcz skalę i zasięg. 
– Ogromny wzrost, który już dawno 
przekroczył statystyki roku ubiegłego. 
Wszystko rzecz jasna przez brak rozsąd-
ku osób postronnych, które wzniecają 
pożar, tłumacząc, że miały wszystko 
pod kontrolą. To nieprawda! Z żadnym 
żywiołem człowiek nie wygra. Nie ma na 
to szans – zaznacza Jacek Kleszczewski.

Warto pamiętać, że wypalanie traw 
wyłącznie niesie za sobą skutki nieko-
rzystne. Nie jest tak bynajmniej, że dzia-
łania takie wpływają na żyzność gleby. 
To mit, który strażakom niełatwo obalić. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

3 programy
dedykowane strażakom
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Wszechstronnym aktorem być...
ROZMOWA�Z�DARIUSZEM�NIEBUDKIEM,�AKTOREM�TEATRALNYM,�SERIALOWYM,�FILMOWYM,�PROWADZĄCYM�PROGRAMY�TELEWIZYJNE�I�KONFERANSJEREM
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Czy mam to szczęście „złapać” Cię na parę chwil 
w drodze z Warszawy do Lublińca?

Dariusz Niebudek: Tak, jestem na Śląsku przelotem. 
Wczoraj wieczorem wróciłem z Warszawy, po trzech 
dniach zdjęciowych do dwóch seriali. W międzyczasie 
jeszcze musiałem wywiązać się z pewnej misji, po-
wierzonej przez moją żonę. Teraz jestem tu z Tobą 
w Muzeum Śląskim w „Modro Bistro”  i nagrywamy 
wywiad promujący nasze spotkanie, które już wkrótce, 
bo 11 maja odbędzie się w Rudzie Śląskiej, tamtejszym 
Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, a za 
chwilę rzeczywiście jadę do Lublińca. 

I tamże grasz razem z Beatą Zarembianką spektakl 
„Seks dla opornych”.

DN: To jest pierwszy spektakl, jaki wspólnie z Beatą 
zagrałem w Ave Teatrze w Rzeszowie. Gramy go już od 
5 lat i on pojawia się w różnych instytucjach kultury 
w całej Polsce. To bardzo mądra, piękna komedia 
o nieco prowokacyjnym tytule. Ale tak naprawdę 
jest to opowieść o dwojgu ludzi i ich związku, który 
ma już za sobą wzloty i upadki, zarówno euforię, jak 
i to, że otarli się niemal o rozwód. Czyli to wszystko, 
co przeżywają, przeżyli ludzie, którzy są już ze sobą 
dłużej, niż parę miesięcy. Takie związki trwałe to bla-
ski i cienie i to jest pięknie napisana sztuka przez 
kanadyjską autorkę francuskojęzyczną Michele Riml, 
która dokonuje pewnego studium psychologicznego, 
sama w swojej twórczości podchodząc do siebie jako 
kobiety z dużym dystansem. To jest też spektakl o tym, 
że kobieta i mężczyzna mówiąc tym samym językiem, 
mają przeważnie zupełnie co innego na myśli. Reakcje 
widzów są bardzo re� eksyjne, że to nawet terapia 
małżeńska, albo nawet rekolekcje dla par.

No czyli samo życie. Twoje życie zawodowe często 
prowadzi Cię do Rzeszowa właśnie i z Beatą Zarem-
bianką pojawiasz się nie tylko w tym tytule. Przeważ-
nie tworzycie na scenie dobrany duet, w który Wam 
się miesza Jacek Kawalec w „Kobiecie na zamówienie”. 
Ale ten duet to dla Ciebie taki sceniczny dream team?

DN: Być może niektórzy powiedzieliby, że to przypa-
dek, ale ja myślę, że to pewnego rodzaju przeznaczenie, 
bo Beatę Zarembiankę znam od 20 kilku lat. Kiedy się 
poznaliśmy w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, była 
bardzo młodą aktorką, a potem nagle wyjechała do 
Rzeszowa i nie widzieliśmy się przez długie lata. Spot-
kaliśmy się potem przy okazji jakiegoś tam castingu 
do reklamy, czy serialu w Warszawie. Ale pewnego 
dnia zadzwoniła do mnie po prostu i powiedziała, że 
w Rzeszowie ma swój własny teatr i chciałaby, żebym 
zagrał z nią w jednym spektaklu. No i tak się to potoczyło. 
Gra się nam razem świetnie i powiem, że takie duety 
nie zdarzają się często. W trakcie pierwszego lockdwonu 
pandemicznego zrobiliśmy taki jeszcze jeden spektakl 
kryzysowy: „Ni pies, ni wydra. Coś na kształt miłości”. 
Rozumiemy się znakomicie, więc tak, masz rację, to jest 
taki mój dream team.

No ale można powiedzieć, że Ty masz szczęście 
do duetów i pięknych kobiet grających z Tobą na 
scenie. W dwóch bardzo romantycznych opowieściach: 
„Leonard Cohen w zwierzeniach intymnych” oraz 
„Agnieszka Osiecka & Jeremi Przybora – I dodam 
jeszcze, że Cię kocham” grasz z aktorką Niną Siwy. To 
też bardzo ciekawy etap w Twoim dorobku, bo pierw-
szy projekt narodził się z Twojej fascynacji Cohenem, 
a obie produkcje pięknie ewoluowały: z koncertu do 
niemal dwugodzinnych spektakli.

DN: A wiesz co… Zawsze to powtarzam i dziękuje 
Bogu za to, że mam szczęście do poznawania fajnych 
ludzi. Z Niną Siwy spotkałem się kiedyś w Chorzowskim 
Centrum Kultury. Wchodzę do przypisanej mi garde-
roby, z której ona korzystała przede mną i nie zdążyła 
jeszcze jej opuścić. No i dzień dobry, dzień dobry, a pan 
co? A pani? I tak od słowa do słowa padło, że musimy 
kiedyś popracować razem. Kolejne nasze spotkanie miało 
miejsce podczas wydarzenia związanego z Agnieszką 
Osiecką, którego Nina była inicjatorką. I zaprosiła mnie 
do jury tego konkursu. I tak wtedy powiedziałem jej, 
że całe życie uwielbiam Cohena, a wtedy kiedy roz-
mawiałem z Niną, on jakoś niedawno zmarł. Zawsze 
marzyłem, żeby się z nim zmierzyć, ale uważałem, że 
nie jestem godny. A Nina dała mi taki impuls, że jak 
nie teraz to kiedy. No i zdecydowałem się, odważyłem. 
A potem zrobiliśmy Osiecką i Przyborę. 

Cohen, Przybora… Kolekcjonujesz chyba wielkie 
postaci… Bo masz w dorobku i Stanisława Moniuszkę, 
i… Wojciecha Korfantego.

DN: To bardzo ciekawe! Rok Stanisława Moniuszki 
z okazji 200-lecia urodzin kompozytora. Powstał pomysł 
na spektakl. I tak jakoś się okazało, że jestem � zycznie do 
niego podobny. Zagrałem. „Krótkie słabości, czyli Mo-
niuszko i srebrna góra” w ramach „Festiwalu Moniuszko 
pod strzechy” ukazuje nieco inne oblicze tej wielkiej 
postaci. Zwykłego człowieka, który boryka się z bardzo 
przyziemnymi problemami. Ma długi, wielodzietną 
rodzinę do utrzymania. Rzecz świetnie wyprodukowana 
z udziałem wielkich artystów, jak chociażby gwiazda 
scen operowych Aleksandra Ho� man. A Korfantego 
zagrałem przy okazji obchodów 100-lecia Powstań 
Śląskich. I podobno, a szczególnie po charakteryzacji, 
też jest między nim, a mną duże podobieństwo.

Powiedzmy jeszcze o jednym duecie, ale znako-
mitym męskim, jaki tworzysz z Dariuszem Wik-
torowiczem w „Mężu mojej żony”. To chyba jedna 
z najlepszych komedii Miro Gavrana. To raczej chyba 
trio, bo jest jeszcze tajemnicza Helena. Perypetie Wa-
szych bohaterów są bardzo interesujące i zabawne, ale 
widz zachodzi w głowę, jak wygląda ta Wasza Helena? 

DN: No to wyjątkowo niedobra kobieta była. Sprytna, 
co dowodzi, że na świecie już dawno nie panuje patriar-
chat, bo kobiety rządzą światem. Powiem Ci, że nawet 
powstała druga część tej sztuki i tak zastanawialiśmy się, 
czy by się nad nią nie pochylić, ale w końcu uznaliśmy, że 
jest za bardzo przewidywalna, a poza tym zawsze fajniej, 
jak ludzie sobie wyobrażają: „jaka ona jest”? A jak już 
mieliby ją zobaczyć, to byłoby to mniej ciekawe. Zatem 
druga część nie powstanie, ale nasz spektakl to realiza-
cja Formacji Kandyd 2 w reżyserii Henryka Adamka, 
z którą gościnnie grywamy między innymi w Teatrze 
Rozrywki już 6 lat! Regularnie też - w Teatrze Bez Sce-
ny u Andrzeja Dopierały. A obecnie też w Rzeszowie 
w Ave Teatrze. Sztuka znana i lubiana, bo Gavran to 
świetny dramaturg, jeden z najlepszych obserwatorów 
otaczającej nas rzeczywistości. Ma niebywałą zdolność 
dokonywania analizy psychologicznej postaci. Tu taka 
ciekawostka, że ja w „Mężu mojej żony” gram Ślązaka 
i mówię po śląsku, którego pewnego razu odwiedza 
pewien gość z Warszawy. Zatem, kiedy gramy gdzieś 
poza Śląskiem, to pierwsze reakcje widzów są takie, że 
to spektakl w obcym języku.

No w Twoim przypadku, nie jest to takie dalekie od 
prawdy. Śląska mowa, to jakby dla Ciebie język obcy, 
który opanowałeś jednak tak do perfekcji, że trudno 

uwierzyć w to, że nie masz śląskich korzeni, a na Śląsk 
przyjechałeś z Kielc. Dla mnie to jest pewnego rodzaju 
fenomenem po prostu! 

DN: To dla mnie powód do dumy. Przyjechałem na 
Śląsk, będąc naprawdę bardzo młodym człowiekiem. 
I miałem na nim zostać na chwilę, bo to było trochę 
tak Via Kraków, Via Warszawa. No ale zostałem. By-
łem tak zafascynowany innością tego regionu. Byłem 
zdumiony, że w Polsce, jest taki obszar, o którym ja nic 
nie wiedziałem. To było poznawanie bardzo szybkie, 
bardzo zachłanne. Wówczas przekaz telewizyjny na 
temat Śląska był znikomy: czarne złoto, 100 procent 
normy, „towarzysz” przeciął wstęgę, Zespół Pieśni 
i Tańca „Śląsk”, Ruch Chorzów, Górnik Zabrze i tyle. 
Słyszałem te wybiórcze informacje i to, że w Polsce 
mieszka naród, posługujący się innym językiem, ma 
inne tradycje, kulturę. Czytałem, oglądałem, zwiedzałem, 
rozmawiałem z ludźmi, chciałem dowiedzieć się jak 
najwięcej i postanowiłem z szacunku do tego narodu, 
nauczyć się języka śląskiego. I udało mi się to na tyle, że 
czasem dziennikarze proszą mnie o wypowiedź na 
ten temat, jako pewnego rodzaju eksperta, 
co więcej – wygrałem casting do programu po 
śląsku jako prowadzący.

No właśnie. Myślę, że gdyby dziś przypadkowego 
przechodnia zapytać o artystów Ślązaków tworzących 
na Śląsku byłbyś, jak sądzę, w czołówce. Pojawiasz się 
na scenie Teatru Nowego w Zabrzu w „O co biega”. 
Twoją można powiedzieć sceną jest też ta w Teatrze 
Zagłębia, na której zagrałeś chyba wszystkie możliwe 
role z repertuaru klasycznego i współczesnego, ale 
chyba najbardziej znany jesteś ze wspomnianego 
już Teatrem Rozrywki. Na chorzowskiej scenie grasz 
w „Producentach”, „Młodym Frankensteinie” i „Pi-
nokiu”, w którym za rolę Gepetta byłeś nominowany 
do Złotej Maski. Jak najbardziej zasłużenie, bo to 
spektakl petarda, nad którym mogłabym się długo 
rozwodzić i byłyby to same ochy i achy, bez cienia 
kokieterii i przesady. Kto widział, ten wie, a kto nie wi-
dział, musi zobaczyć! Twoja rola to Gepetto zupełnie 
inny niż dotychczas. Jaki? Ciekawych zapraszam na 
spektakl. Pamiętam, że rozmawialiśmy na ten temat 
bardzo długo po premierze. A dziś spotykamy się 
właściwie zaraz po kolejnej Twojej premierze w Te-
atrze Miejskim w Gliwicach, gdzie grasz w thrillerze 
politycznym „Spin Doktor”.

DN: Polityka jest grą. I to dosyć bezwzględną. Niby 
to wiemy, bo zawsze tak było. W polityce liczy się ten 
skutek, a cel uświęca środki. Ale widzisz, niby to znamy, 
wiemy, ale jak to jest podane w pigułce, to nagle łapiemy 
się za głowę, że jak to? Ja gram szefa Spin Doktora, który 
jeszcze kieruje się jakimiś resztkami zasad. Ale nowe 
pokolenie nie ma ich już w ogóle. Okrutne! Przera-
żające i dobrze, że tak naprawdę nie mamy z tym nic 
wspólnego, aczkolwiek to nie jest prawda, bo możesz 
nie interesować się polityką, ale ona interesuje się tobą. 
Manipuluje, wciąga w swoje mechanizmy i właśnie 
o tym jest ten spektakl.

Po okresie pandemii Twoja aktywność zawodowa 
nabrała zawrotnego tempa. Jesteś w ciągłych roz-
jazdach: Warszawa-Śląsk-Rzeszów. Grasz w dwóch 
bardzo popularnych codziennych serialach telewi-
zyjnych „Barwy szczęścia”, „Na Wspólnej”. Są też 
epizody gościnne, udział w reklamie.

DN: Tak, rzeczywiście, ale wiesz, to jest tak, że od 20 
paru lat jestem tak zwanym wolnym strzelcem. Czyli 

nie jestem z żadnym teatrem związany etatowo, a więc 
pracuję tam gdzie chcę i tam, gdzie mnie zaproszą. Stąd 
na przykład „Maria de Buenos Aires” w Warszawskiej 
Operze Kameralnej, gdzie gram El Duende. To dla mnie 
ogromna satysfakcja. To zawsze było moje marzenie być 
wszechstronnym aktorem i pracować w różnych gatun-
kach teatralnych. Są zatem musicale, farsy, thriller. Były 
spektakle z kanonu dramaturgii klasycznej: Słowacki, 
czy Schakespeare.  A ostatnio właśnie dołączyłem na 
stałe do ekipy „Na Wspólnej”. Tra� łem do wątku Darka 
Żbika i gram jego ojca. Pojawiam się też w „Barwach 
szczęścia”, a epizodycznie w „Tatuśkach”, czy „Tajemnicy 
zawodowej”. 

Zaczepiają Cię już na ulicy?
DN: Pojawiają się pytania: a pan nie gra przypadkiem 

w „na Wspólnej? Sąsiadka: „no jak tam zdrówko? Bo 
słyszałam, że zawał pan miał”. No to mówię, że miałem 
20 lat temu, a tu się okazuje, że chodzi o serial. I jeszcze 
inaczej: „z tą żoną to nie ma pan łatwo”, bo moja seria-
lowa żona mnie zdradza. Albo na przykład – zaczepia 
mnie jedna pani i mówi tak: to pan męczy te norki? To 
wątek z „Barw szczęścia”. To śmieszne, ale sympatyczne. 
Ale jeszcze mogę dosyć swobodnie poruszać się ulicami 
i mieć swój obszar prywatności.

ROZMAWIAŁA 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

A więcej o dorobku scenicznym i � lmowym Dariusza 
Niebudka, a także o jego fascynacji naszym regionem, 
obawami związanymi z przyszłością Śląska już 11 maja 
w Kawiarence Artystycznej Miejskiego Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Zapraszam o 18.00.
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Towary liryczne: nie tylko 
piosenką wyśpiewane
Nie tylko, bo recytowane, zarówno wier-
szem, jak i prozą… Zaraz, zaraz… Towary? 
Liryczne? Towary, to chyba, co najwyżej 
handlowe… Zatem, jak mogą spełniać 
powyższe cechy? A no mogą!

I żadna dyskusja w tym temacie nie ma sensu, 
bo autorką tychże towarów (Towarów Lirycznych) 
jest wielka Agnieszka Osiecka i polemizować z nią 
tak jakby nie wypada. Mierząc się, albo próbując 
chociaż to zrobić, z jej inteligencją i tak zupełnie 
innym postrzeganiem otaczającej nas rzeczywisto-
ści, niezwykłą wrażliwością jako twórcy i tak nie 
mamy szans! Sama czuję się co najmniej dziwnie 
i niezręcznie, pisząc ten tekst.

Kto zatem by się odważył, porwał? Kto? Nina 
Siwy! Poetka, aktorka, polonistka i inicjatorka Woje-
wódzkiego Konkursu Sztuki Słowa „Towary Liryczne 
Agnieszki Osieckiej”. – Liryka może być towarem. To 
metafora zaczerpnięta z wierszy Osieckiej. A snując 
rozważania na ten temat już niemetaforycznie: 

czy liryka może być towarem? Myślę, że może. 
Niemniej będzie to towar specy� czny, który niesie 
ze sobą uczucia i mówi o nich, nazywa je miłością, 
rozstaniem, goryczą. Dotyczy wszystkich wartości 
człowieka: uczuć i emocji. – mówi Nina Siwy. – 
A kiedy pojawiają się w naszym życiu trudniejsze 
momenty, towar liryczny pozwala nam się z nimi 
uporać. Osiecka sama przeżywała wiele wzlotów, 
ale też często upadała, jej życiu towarzyszyły eufo-
rie i rozczarowania. Każdy jej wiersz, każdy inny 
utwór dotyczy w pewnym sensie jej samej, albo 
zasłyszanych historii, zatem jej twórczość, a szcze-
gólnie poezja jest bardzo osobista, bliska człowieka 
– podkreśla.

 Jak bardzo bliska dowiemy się już 18 maja w Cho-
rzowskim Centrum Kultury! Poznamy tam też i inne 
osoby, które postanowiły zmierzyć się z twórczością 
tej wybitnej w dziejach polskiej literatury postaci. 
To � naliści konkursu, jego VII już edycji, którzy 
pięknie przekonują nas, jak wielką sztuką potra�  
być słowo. – To jest poezja wyjątkowa, która mówi 
o ciszy w sobie, żeby zajrzeć w głąb siebie i poszu-

kać tego, co najważniejsze – podkreśla inicjatorka 
konkursu. 

Jak mówi Nina Siwy, postać Agnieszki Osieckiej 
i jej dorobek twórczy fascynuje ją od lat. Konkurs 
nie jest jedynym projektem związanym z twór-
czynią. Warto na pewno wspomnieć o spektaklu: 
„Osiecka & Przybora. I dodam, że Cię kocham” 
(rozmawiam na ten temat w wywiadzie z Dariu-
szem Niebudkiem – str. 6). Spektakl ten ukazuje 
nieznane, jak sądzę, szerzej relacje, jakie łączyły 
Osiecką i Jeremiego Przyborę. Gorące, wielkie 
uczucie, jakie narodziło się między dwojgiem 
tych ludzi poznajemy poprzez listy, jakie Osiecka 
i Przybora pisali do siebie na przełomie dwóch lat 
ich zażyłości. – Była bardzo odważna, jak na czasy, 
w których tworzyła. Kobieta, poetka. Potra� ła, 
nie bała się nazywać rzeczy po imieniu, wprost, 
bez zawoalowania. I to chyba ta jej odwaga tak 
bardzo mi imponuje, jej niebywała inteligencja, 
dystans do świata i samej siebie, lekko sarkastyczne 
poczucie humoru, bo to właśnie powoduje, że ta 
jej poezja, ale i proza, teksty piosenek…  co cieka-

we, ale nie każdy chyba o tym wie, ona pisała też 
z myślą o dzieciach, tworząc przepiękne bajki… 
cała twórczość jest tak wybitna i z tym wiąże się 
też jej uniwersalizm, ponadczasowość – zaznacza 
Nina Siwy. – Kilka lat temu miałam okazję zagrać 
monodram na podstawie tekstów: „Biała bluzka” 
i „Ćma”, no a jak usłyszałam „Okularników” – „za-
kochałam się”, więc ta moja fascynacja Osiecką to 
jeszcze moje lata licealne – wspomina.

 Wojewódzki Konkurs Sztuki Słowa „Towary 
Liryczne Agnieszki Osieckiej” to recytacja wiersza, 
czy fragmentu prozy oraz piosenka. Dedykowany 
młodzieży, ale też i dzieciom. – Z mojego doświad-
czenia obserwuję, że młodzi ludzie sięgają zarówno 
po teksty, które wszyscy znają, ale też doszukują się 
innych, tworzą własne aranżacje i przyjeżdżają do 
Chorzowa z całego Śląska, a nawet i spoza, mimo że 
terytorialnie konkurs dotyczy naszego województwa 
– podsumowuje Nina Siwy.

Zachęcam do śledzenia wydarzeń związanych 
konkursem nie tylko jako patron medialny!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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W�tym�miesiącu�proponuje�państwu�skupić�się�na�

młodych�warzywach,�i�jednym�z�takich�warzyw�nie�

wątpliwie�jest�młoda�kapusta.

Proponuje�przygotować�ją�według�mojego�przepisu�

(�powinna�być�bardzo�smaczna�)

Składniki�:�

Młoda�kapusta�główka�

Pomidor�świeży�dobrej�jakości�3�sztuki

Koperek�spory�pęczek�

Olej��lub�smalec�(�kto�co�woli�)�ja�preferuje�smalec�

3�łyżki

Boczek�wędzony�najlepiej�surowy

Ocet

Sól

Cukier�

Wykonanie�:�

Młoda�kapustę�obrać�z�zewnętrznych�liści,�pokroić�

w�kostkę�lub�grubsze�paski�oczywiście�bez�małego�

młodego�głąba.�Boczek�pokroić�w�delikatną�kosteczkę�

i�podsmażyć�go�do�zrumienienia�na�wybranym�przez�

siebie�tłuszczu.�Pomidory�sparzyć�obrać�ze�skórki�

usunąć�nasiona�i�pokroić�w�kostkę.�

Do�podsmażonego�boczku�dorzucić�pokrojoną�ka-

pustę�pokrojone�pomidory�zalać�dwoma�szklankami�

wody�lub�bulionu�(�płyn�dopasować�do�ilości�kapusty�

)�przykryć�pokrywką�i�zagotować�.�Po�zagotowaniu�

ściągnąć�pokrywkę�odparować�nadmiar�płynu.�Naszą�

kapustę�doprawić�solą�cukrem�i�octem�aby�uzyskać�

słodkawo-kwaskowy�smak.�No�i�oczywiście�naj-

ważniejsze….�Dużo�drobno�posiekanego�świeżego�

koperku�na�sam�koniec.

A�z�czym�jeść�naszą�doskonałą�młodą�kapustę????�

Z�czym�dusza�zapragnie�obowiązkowo�młode�ziem-

niaczki�no�i�na�przykład�dobry�delikatny�kotlet�scha-

bowy.

Smacznego�
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Delikatna 
młoda�kapusta�
z�koperkiem
i�świeżym�
pomidorem

LANGFORT POLECA:

To projekt, który uczniowie Zespołu Szkół Technicznych nr 1 
w Chorzowie  realizują w ramach otrzymanej akredytacji w sek-
torze Edukacji Szkolnej Erasmus + od początku tego roku szkol-
nego. 

Jego celem jest propagowanie wśród  młodzieży tematyki dotyczącej szeroko 
rozumianej ekologii oraz związkiem człowieka ze środowiskiem w którym żyje. 
Problematyka ta jest cały czas aktualna w życiu każdej społeczności lokalnej 
i globalnej, ponieważ wiedza ludzi nie zawsze idzie w parze z ich działaniami. 
Wychowanie proekologiczne stanowi więc ważny punkt w podejmowanych 
przez szkołę i rodzinę zadaniach wychowawczych i edukacyjnych. Uczniowie 
od początku roku wykonują szereg działań  w międzynarodowej grupie na 
platformie eTweening. W kwietniu młodzież ZST nr 1 realizowała zajęcia 
wraz z rówieśnikami z liceum w Kronos  w Grecji. Uczniowie zastanawiali się 
nad tym jak zmienić domowe przyzwyczajenia, aby być bardziej eko każdego 
dnia. W ramach akademii recyklingu opracowywali dobre praktyki w zakre-
sie ograniczania produkcji odpadów. W krainie Olimpu  dyskutowali wraz 
ze swoimi greckimi rówieśnikami nad potrzebą ochrony wód mórz, w tym  
Bałtyku i Morza Egejskiego oraz odpowiedzialnym gospodarowaniem ich 
zasobami. Konieczność poszukiwania i wykorzystywania alternatywnych 
źródeł energii była jednym z aspektów poruszanych w zorganizowanej 
w greckim liceum debacie.

Dodatkowo, działania  wspierały nabywanie podstawowych umiejętności 
i kompetencji w zakresie  kreatywności i krytycznego myślenia oraz  umie-
jętności językowych. Po powrocie z wyjazdu uczniowie pracujący w projekcie 
podzielili się również  efektami swojej pracy z całą społecznością szkoły 
i zaprezentowali efekty swoich działań i współpracy z grecką szkołą między 
innymi podczas Dnia Ziemi.         AK

„Korfanty edukuje” 

TELEWIZJA
NAZIEMNA

dej pozór! już od maja nowy program o warzeniu! ino w telewizji tvs!



DOŁĄCZ�DO�NASZEGO�ZESPOŁU!
� Obecnie�prowadzimy�nabór�na�wolne�stanowiska�

pracy�w�Dziale�Eksploatacji�Sieci�Wodociągowej�
oraz�w�Dziale�Technicznym

Stanowisko:�Kierownik�Działu�Sieci�Wodociągowej
Oczekujemy:
l�znajomości�zagadnień�związanych�z�siecią�wodocią-
gową�(budowa,�eksploatacja,�monitoring,�gospodarka�
wodomierzowa,�inne),

l�zdolności�do�organizacji�pracy�i�kontroli
� realizacji�strategii�działań�Spółki,
l�wprowadzania�narzędzi�usprawniających�pracę�działu,
l�organizacji�pracy�brygad�i�nadzór�nad�realizacją,
l�analizy�efektywności�prowadzonych�działań,
l�dużej�samodzielności�w�działaniu,�
l�nastawienia�na�poszukiwanie�nowych�rozwiązań,
l�umiejętności�w�podejmowaniu�decyzji,
l�rozwiniętych�zdolności�komunikacyjnych,�analitycz-
nych�i�organizacyjnych,

l�doświadczenia�w�redagowaniu�pism�w�zakresie�tech-
nicznym,

l�znajomość�programów�pakietu�offi��ce

Minimalne�wymagania:
l�wykształcenie�wyższe�i�5�lat�doświadczenia�na�sta-
nowisku�kierowniczym�lub,

l�wykształcenie�średnie�i�8�lat�doświadczenia�na�sta-
nowisku�kierowniczym�

Mile�widziane:
l�wykształcenie�kierunkowe,
l�znajomość�programu�GIS,�program�kosztorysowy,�SCADA,

Proponujemy:
l�stabilne�zatrudnienie�w�fi�rmie,�perspektywę�długo-
falowej�współpracy,

l�możliwość�rozwoju�i�podnoszenia�kompetencji,�udział�
w�szkoleniach,

l�otwartość�na�własne�inicjatywy,�pracę�przy�ekspe-
rymentalnych�rozwiązaniach,

l�przyjazną,�swobodną�atmosferę�pracy�w�doświad-
czonym�zespole,

l�pakiet�socjalny,

Pracownik�Działu�Technicznego�
Wymagania�niezbędne:
l�wykształcenie:�wyższe�techniczne�o�kierunku�inży-
nieria�środowiska,�preferowana�specjalność:�wodo-
ciągi�i�kanalizacja�albo�inne�wykształcenie�wyższe�
z�doświadczeniem�o�podobnym�charakterze�zakre-
su�obowiązków,

l�znajomość�przepisów�prawa:�ustawy�o�zbiorowym�
zaopatrzeniu�w�wodę�i�odprowadzaniu�ścieków,�pra-
wo�budowlane,�rozporządzenie�w�sprawie�warunków�
technicznych�jakim�powinny�odpowiadać�budynki�
i�ich�usytuowanie,

l�umiejętność�obsługi�komputera�na�poziomie�średnio-
zaawansowanym�(MS�Offi��ce�Excel,�MS�Offi��ce�Word).

Ogólny�zakres�zadań�wykonywanych�na�stanowisku:
l�wydawanie�warunków�technicznych�przyłączenia�
nieruchomości�do�sieci�wodociągowej�i�kanalizacyjnej,

l�sprawdzanie�dokumentacji�projektowej,
l�wdrażanie�dokumentacji�do�GIS,
l�przygotowywanie�danych�i�warunków�technicznych�
dla�planowanych�inwestycji,�remontów,

l�prowadzenie�korespondencji�tematycznej�oraz�opra-
cowywanie�pism,�ofert,�projektu�umowy�związanych�
z�przygotowywanym�tematem,

l�załatwianie�prowadzonych�spraw�terminowo,�
Warunki�pracy:
l�umowa�o�pracę,�w�pełnym�wymiarze�czasu�pracy,
l�miejsce�pracy�–�Miejskie�Przedsiębiorstwo�Wodo-
ciągów�i�Kanalizacji�Sp.�z�o.o.�w�Mysłowicach�ul.�
Fabryczna�10,

l�konieczność�przemieszczania�się�w�celach�służbo-
wych�miedzy�pokojami�i�piętrami�w�obrębie�budyn-
ku�spółki,

l�stanowisko�pracy�–�praca�biurowa,�wykonywana�
z�wykorzystaniem�komputera�(powyżej�4�godzin�
dziennie)�oraz�innych�urządzeń�biurowych,�przy�
naturalnym�i�sztucznym�oświetleniu,
wymagane�kompetencje�na�zajmowanym�sta-

nowisku:�umiejętność�stosowania�odpowiednich�
przepisów�prawa,�samodzielność,�odpowiedzialność,�
umiejętność�pracy�w�zespole,�dzielenia�się�wiedzą�
i�doświadczeniem

dzieje�się�w�Mysłowicach Nr 5 (76) l� 11�maja�2022�r.www.goniec-gornoslaski.pl 9
p r o m o c j a
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Ja�wypatrzyłem�Cię�na�skwerze
z�wdziękiem�przysiadłem�się�na�ławce
jabłko�złożyłem�Ci�w�ofi�erze
Ty�zachwycałaś�się�latawcem

A�pierworodny�symbol�grzechu
dłonie�połączył�nam�jak�w�raju
i�za�latawcem�bez�pośpiechu
serca�pomknęły�z�ptasią�zgrają

Ja�dam�Ci�raj
i�Ty�mi�daj
niech�kwitnie�rajska�miłość
niech�będzie�maj
Ty�chwilo�trwaj
By�dobre�się�spełniło

Ty�byłaś�moją�z�jabłkiem�Ewą
ja�Twym�Adamem�od�latawców
miłość�rozkwitła�tak�jak�drzewo
lecz�delikatna�jak�dmuchawce

A�potem�długą�polną�drogą
nie�licząc�czasu�pieszcząc�słowa
powędrowaliśmy�ze�sobą
i�wędrujemy�wciąż�od�nowa

I�tylko�czasem�ktoś�próbuje�
z�raju�wygonić�nas�podstępnie
i�inne�raje�obiecuje
lecz�my…�trzymamy�się�za�ręce.

 ZBIGNIEW STRYJ

TEATR NOWY Z ZABRZU ZAPRASZA: 

„Niesamowite przygody skarpetek” 
– premiera 28.05., godz. 17.00
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Zabrzańska scena dzieciom! Bo to właśnie 
z myślą o najmłodszych przygotowywany jest 
najnowszy spektakl. Dedykowany specjalnie 
z okazji ich dnia: Dnia Dziecka! Scenariusz, 
reżyseria i teksty piosenek Zbigniew Stryj. Jak 
zdradza nam już nieco szczegółów sam reżyser, 
takiego przedstawienia w Teatrze Nowym, 
jeszcze nie było! – No na pewno będzie ono 
zaskakujące! A to dlatego, że bohaterami tej 
opowieści są… skarpetki! – mówi Zbigniew 
Stryj. – Wiele skarpetek... Spektakl ten to ad-
aptacja fantastycznej książki Justyny Bednarek 
„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. 
No jeśli ktoś może wątpić w to, że skarpetki 
mogą żyć własnym życiem, że mogą mieć 
przygody i swój własny świat, to powinien 
wybrać się na tę sztukę: dorośli, dzieci, każdy, 
niezależnie od wieku – zaprasza reżyser. 

Nie przypuszczam, że ktoś mógłby nie wie-
rzyć w to, że skarpetki potra� ą żyć własnym 
życiem, co więcej i co nierzadkie potra� ą się 
też zagubić, a ze znalezieniem swojej pary 
bywa zaskakująco czarodziejsko. To chyba 
zna każdy, kto chociażby robi pranie… Pralka 
zaiste to twór przepastny! A może w każdym 
domu mieszka jakiś skarpetkożerny potwór? 
I to zjawisko właśnie to punkt wyjścia dla 

książki Justyny Bednarek i spektaklu Zbigniewa 
Stryja. – Mnóstwo skarpetek bez pary – zna-
my to? No znamy! Jak to się dzieje, że jedna, 
druga i trzecia odnajdują się tylko w wersji 
pojedynczej? Tego nie wie nikt. A co się dzieje 
z tymi, których nie ma? No właśnie! Wraz 
z zespołem Teatru Nowego i autorką książki 
chcemy rozwikłać tę zagadkę! – rozbudza coraz 
bardziej moją ciekawość Zbigniew Stryj. Tym 
bardziej, że u mnie w domu, taka ciekawostka, 
skarpetki zawsze mają swoje pary. Tak, wiem, 
że to niemalże nieprawdopodobne, ale sytuacja, 
że któraś zagubiła się sama, nie wydarzyła się 
jeszcze nigdy! Zatem tym chętniej wybiorę się 
na ten spektakl. Szczególnie, że jak się dowie-
działam będzie to bardzo barwne, zabawne, 
pełne ciekawych form artystycznych: muzyki, 
połączenia sztuki lalkarskiej i żywego planu 
oraz multimediów widowisko. 

Myślę, że każdy jednak powinien sprawdzić 
sam, co w pralce, koszu na pranie, a na pewno 
na scenie… piszczy, to znaczy gubi i się odnaj-
duje. Do czego gorąco zachęcam!

Spektakle: 27 –  2 spektakle przedpremiero-
we, 28 – premiera, 29, 31 maja oraz 1 czerwca 
– spektakl z okazji Dnia Dziecka.

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 

IM. HENRYKA BISTY

W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ,�26.05.,�

GODZ.�18.00

Fantastyczna uczta artystyczna dla 
tych, którzy lubią muzykę graną na 
żywo w wersji unplugged. Na repertu-
ar „Janowski Projekt - Acoustic Trio” 
składają się autorskie utwory Roberta 
Janowskiego, jak i znane przeboje muzyki 
rozrywkowej. Poetyckie, niepowtarzalne 
kompozycje tworzą atmosferę wyra� no-
wanego spotkania artystycznego, a magia 
romantycznych piosenek nadaje spot-
kaniu przytulnej i niebanalnej formy. 

Siedemdziesiąt minut fantastycznej 
zabawy przy znanych i lubianych prze-
bojach! 

Gwarantujemy najwyższy poziom 
artystyczny - gramy w 100% na żywo.

Skład zespołu:
• Sebastian Ruciński (gitara)
• Tomasz Wójcik (gitara)
• Piotr Górka (kontrabas)
Czas trwania: 70 min.

Robert Janowski 
z zespołem w koncercie 
„Janowski Projekt 
- Acoustic Trio” 
- z okazji Dnia Matki
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NASZE RECENZJE

Kto nie skusiłby się na taką imprezę? Chy-
ba każdy przyjąłby zaproszenie! A zwłasz-
cza, jeśli to bal na dachu… A zatem?

No tylko, żeby w takiej formie zabawy wziąć 
udział, to trzeba wykazać się nie lada zręcznoś-
cią i mieć ruchy co najmniej kocie, ale to nie 
wszystko! Gibkość, szybkość, 9 żyć, niezwykłe 
poczucie rytmu na miarę wręcz hipnotycznego 
transu… Sami przyznajcie, że takie zdolności… 
akrobatyczne… na dachu w trakcie szalonej, 
tajemniczej, nieco momentami mrocznej, ale 
jakże ekscytującej nocy na pewno się przydadzą! 
Warto pamiętać, by nie zaburzyć sobie równo-
wagi, odurzając się uprzednio tym i tamtym, 
bo opary i wyziewy dostarczają zaiste wrażeń 
niepożądanych (z pozdrowieniami dla mojego 
sąsiada z widowni).

Teatr Rozrywki kusi nas magią kociego sza-
leństwa wystawiając, jako drugi teatr w Polsce, 
„Koty” autorstwa Andrew Lloyda Webbera. Aż 
trudno uwierzyć, że na tak osławione dzieło 
połasiło się tak niewielu polskich twórców. Łaszą 
się za to koty na chorzowskiej scenie! Aktorzy 
Teatru Rozrywki zabierając nas na koci bal, 
będący tak naprawdę emocjonującą podróżą 
w głąb kocich osobowości, dają popis takich 
umiejętności akrobatycznych (sama ledwo do-

tykam palcami podłogi, ciesząc się, że ma długie 
paznokcie!), tanecznych, że ich ciała wydają się 
być z gumy. Czyżby nie mieli kości? Opanowali 
kocie ruchy po prostu do perfekcji! Że widz 

ulega cudownej iluzji, że to nie aktorzy, lecz 
prawdziwe koty. I poniekąd jest to prawda. Obłę-
dne kostiumy i charakteryzacja nie pozwala tak 
właściwie odgadnąć, który z aktorów kryje się za 

danym kotem. Potrzeba ogromnej wnikliwości 
i znajomości każdego artysty, by pod wąsiskiem 
i ogonem odkryć, kto jest kto. Do tego wokal! Co 
tworzy efektowną zapadającą w oko i ucho całość.

„Koty” w Teatrze Rozrywki bierze na warsztat 
reżyser Jakub Szydłowski, ukazując zupełnie za-
skakujące, ale jakże interesujące prawdy i sekrety 
o kotach. Wielbiciele tych niesamowitych czworo-
nogów z pewnością wiedzą wiele na ich temat, ale 
ci którzy za nimi nie przepadają, odkryją na pewno, 
jak fascynujący jest ich świat, mieniący się tyloma 
odcieniami barw, przeżyć, wzruszeń, odczuć, że 
utarte schematy, że koty chadzają własnymi dro-
gami i zawsze spadają na cztery lapy wybrzmią tu 
bynajmniej nie zerojedynkowo.

Będzie bowiem i szaleństwo i chwila grozy 
w wydaniu utracjusza i łotra Makiawela, harce 
Pumpernikla i Mungo Jerrego, nostalgiczne wspo-
mnienia aktorskie Gusa, czy magiczne sztuczki 
Me� stofeliksa, przygody podróżnika Semaforo 
i popisy lansera i bożyszcza wszystkich kotek Ram-
-Tam-Tameka, a nad wszystkim czuwa koci Nestor. 
Jak zakończy się ten niezwykły bal? I czy Grizabella, 
stara kotka, która dawno opuściła kocią grupę, 
odnajdzie na nowo swoja drogę? Odnajdźcie ją 
i Wy, Drodzy Czytelnicy, do kociego i własnego 
świata. W Teatrze Rozrywki!

Do czego gorąco zachęcam!
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Niech żyje bal! Przy blasku księżyca…

Ostatnią realizacją Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ate-
neum w tym sezonie będzie „Robinson” Anny Andraki na 
motywach „Przypadków Robinsona Kruzoe” Daniela Defoe 
w reżyserii Roberta Drobniucha, ze scenogra� ą Katarzyny 
Proniewskiej-Mazurek i muzyką Katarzyny Brochockiej. 

Sztuka napisana na zamówienie katowickiego Teatru jest 
sceniczną wersją popularnej XVIII-wiecznej powieści po-

dróżniczej angielskiego pisarza, opowiadającej o przygodach 
rozbitka, Robinsona Cruzoe.

Młody bohater zafascynowany morzem i opowieściami 
żeglarzy, ucieka z domu na statek. Ma jednak pecha i zarazem 
szczęście – podczas sztormu żaglowiec tonie wraz z całą 
załogą, ale Robinson jest uratowany. Wyrzucony przez fale 
na bezludną wyspę powoli uczy się żyć, korzystając z tego, 
co daje mu przyroda. Mijają lata, kiedy na wyspie pojawia 
się Drugi Człowiek…

Na scenie zobaczymy Michała Skibę (w roli tytułowej) 
oraz Krystynę Nowińską, Ewę Reymann, Marka Dindorfa, 
Grzegorza Eckerta, Dawida Kobielę i Bartosza Sochę.

Dodajmy, że reżyseria światła jest dziełem Prota Jarnusz-
kiewicza, nad ruchem scenicznym czuwa Błażej Twarowski, 
a nad multimediami Przemysław Żmiejko.

RENATA CHUDECKA

Anna Andraka 
Robinson
(na motywach „Przypadków Robinsona Kruzoe” Daniela 

Defoe)  
reżyseria: Robert Drobniuch
scenogra� a: Katarzyna Proniewska-Mazurek
muzyka: Katarzyna Brochocka
ruch sceniczny: Błażej Twarowski
reżyseria światła: Prot Jarnuszkiewicz
multimedia: Przemysław Żmiejko
premiera: 21 maja 2022
Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum

ŚLĄSKI�TEATR�LALKI�I�AKTORA�„ATENEUM”,�21.05.,�GODZ.�17.00

Cała naprzód, czyli premiera „Robinsona”  
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